
Avtal, TKF Fiberförening   

 

 

Bredband Fiber 200 Mbit samt abonnemangsavgift för Telefoni BAS ingår i avgiften till din förening. Väljer 
du telefoni med Net at Once betalar du alltså bara de samtal du ringer, samt eventuella tilläggstjänster. Fyll 
i och skicka in detta avtal. Du kan även beställa via webben: www.netatonce.se/tkf 

 

Samtalspriser 

 Abonnemang BAS Tilläggstjänst Flatrate Tilläggstjänst MobilPlus 

Fast månadsavgift 0 kr/mån, ingår i hyran 50 kr/mån 50 kr/mån 

Sverigesamtal, dygnet runt 14 öre/min 0 kr/min 14 öre/min 

Samtal till mobiler 1,49 kr/min 1,49 kr/min 69 öre/min 

Öppningsavgift 45 öre/samtal 45 öre/samtal 45 öre/samtal 

 
Vi erbjuder låga minuttaxor för utlandssamtal, se prislista på vår hemsida.  

 

Fast telefoni 

Uppsägning av Telia-abonnemang ordnar vi. Har du en annan operatör än Telia ska du säga upp ditt avtal 
själv till det inkopplingsdatum som vi kommer att meddela dig senare. Glöm inte att ange din nuvarande 
teleoperatör i fältet nedan. Vårt telefonabonnemang ingår i din hyra. Installationsavgift: 0 kr.  
 

      Ja tack, jag vill ha hemtelefoni med Net at Once 

      Medflytt av telefonnummer:__________________________  – 0 kr   eller:       Nytt nummer – 0 kr 

      Faktura till e-post:__________________________________  – 0 kr   eller:       Aviavgift – 39 kr/faktura 

 

Tilläggstjänster telefoni 

      Telefoni Flatrate – 50 kr/mån       Hemligt nummer – 0 kr       Telesvar – 19 kr/mån 

      MobilPlus – 50 kr/mån       Nummerpresentation – 15 kr/mån 
 

Uppsägning av bredband 

Tänk på att du måste själv säga upp ditt gamla bredbandsabonnemang, om du har ett. Vi rekommenderar 
att du säger upp det till tidigast 2014-01-15. 

 

Köp till 

      Extra HDTV-box – 1625 kr       Extra trådlös router (Inteno) – 995 kr 

      Trådlös TV (Accesspunkt) – 875 kr       Supersnabbt bredband (1000 Mbit/s) – 199 kr/mån *     

      Trådlös TV (extra mottagare) – 450 kr   

 

→ 



   

 

 
Net at Once Sweden AB Telefon Webbsida Organisationsnummer 
 0771-40 44 00 www.netatonce.se 556506-3491 

Box 177 Fax E-post Godkänd för F-skatt 
351 04  VÄXJÖ 0470-137 77 kundtjanst@netatonce.se 

 

UPS (skydd mot elavbrott) 

Med en UPS fungerar din telefoni och ditt bredband även om det skulle bli strömavbrott. En UPS är ett 
batteri som står på ständig laddning, och om strömmen går drivs det du kopplat till UPS:en av dess 
inbyggda batterier.  Detta är lämpligt om du t.ex. har trygghetslarm. 

      Ja tack, jag beställer UPS (495 kr) 

 
Mobiltelefoni och mobilt bredband 

Passa på att teckna mobiltelefoni eller mobilt bredband med Net at Once. Mobiltelefoni finns i två 
varianter – Free och Total.  

Free kostar 0 kr/mån* och du ringer för 69 öre/min till alla nät (SMS 69 öre/st).  

Total kostar 499 kr/mån och då ingår fri mobilsurf inom Sverige , 3000 fria minuter,  samt 3000 SMS/MMS 
fritt inom Sverige. Se vår hemsida för mer information. 

Startavgiften är 249 kr oavsett abonnemang, och bindningstiden är 24 månader. 

*29 kr/mån i minimumdebitering som du får ringa för. 

Mobilt bredband är ett utmärkt komplement till ditt fasta bredband. Med mobilt bredband kan du surfa på 
nätet i sommarstugan. Startavgiften är 0 kr vid Mobilt Bredband 4G (32 eller 80 Mbit), eller 375 kr vid 3, 6 
eller 16 Mbit. Bindningstid 24 månader oavsett abonnemang. 

      Jag beställer Mobiltelefoni Free, 0 kr/mån *       Jag beställer Mobilt Bredband 16 Mbit, 249 kr/mån 

      Jag beställer Mobiltelefoni Total, 499 kr/mån       Jag beställer Mobilt Bredband 4G 32 Mbit, 299 kr/mån 

      Jag beställer Mobilt Bredband 3 Mbit, 69 kr/mån       Jag beställer Mobilt Bredband 4G 80 Mbit, 399 kr/mån 

      Jag beställer Mobilt Bredband 6 Mbit, 159 kr/mån 

 

Säkerhetspaket – F-Secure 

Skydda din dator med säkerhetspaket från välrenommerade F-Secure som innehåller virusskydd, 
brandvägg och skräppostfilter. Programmet är till för Windows. Första nyckeln kostar 39 kr/mån, därefter 
kan du teckna upp till 4 extranycklar för 9 kr/mån! En nyckel per dator krävs. Ingen bindningstid. 

Kampanj – Just nu får du sex fria månader på ditt säkerhetspaket. 

      Jag beställer säkerhetspaket F-Secure, 39 kr/mån      Antal extranycklar: _____ styck för 9 kr/st/mån 

 

Dina uppgifter 
Förnamn Efternamn Personnummer 

      –     

Adress och lägenhetsnummer (det gamla) Postnummer, ort 

 

Telefonnummer (som vi kan nå dig på) 

 

E-postadress Nuvarande teleoperatör 

Underskrift Datum 

Allmänna villkor gäller och finns publicerade på www.netatonce.se/kundservice 

Du kan även beställa dessa tjänster via vår hemsida! Gå in på www.netatonce.se/tkf 


